
Se não sabem governar, demitam-se! 
 
  
Por esta altura do ano  de 1973, Portugal sustentava cerca de 
200000 homens em armas para combater contra movimentos de 
libertação em África. Calados por ditadores e desinformados 
pela  Propaganda a maioria dos Portugueses não se apercebia da 
instabilidade nos quartéis provocada por decretos feitos no joelho 
do então ministro da Defesa e do Exercito. 
  
A temperatura  dos gabinetes nos ministérios militares aumentou e 
os decretos foram suspensos em Outubro. A atitude e revolta de 
muitos capitães e majores, apoiados pelos Generais CEMGFA e 
Vice-CEMGFA, obrigaram Marcelo Caetano à célebre remodelação 
ministerial de Novembro e impediu o golpe de Estado que Kaulza de 
Arriaga preparava. O Ministro da Defesa e do Exército caiu e os 
decretos foram revogados. 
 
Mas o desgoverno do sistema de Defesa tinha ido tão longe que a 
experiência e habilidade do novo ministro não valeu para mais do 
que 4 meses.  
 
Em Março de 1974,  2 Generais e 1 Almirante foram demitidos, uma 
coluna militar marchou sobre Lisboa, militares foram presos ou 
afastados e rapidamente tudo foi abafado com televisão, rádio e 
jornais  prosseguindo no seu trabalho de desinformação. Marcelo 
Caetano continuava a acreditar somente nos seus colaboradores e 
conselheiros militares e só no quartel do Carmo se apercebeu que 
eles lhe tinham dito apenas o que ele gostava de ouvir. O então 
Chefe do Estado esgotou a paciência de muita gente para aceitar 
que já não era o que queria continuar a ser e só a voz mais grossa 
de alguns militares o chamou à realidade. 
  
Quarenta anos passados, os Portugueses custeiam outra guerra, 
com combatentes de armas sofisticadas que matam muitos mais do 
que as minas e balas. Uma guerra que espalha fome e miséria. Uma 
guerra onde o actual ministro da Defesa também intervém  como o 
outro com decretos marcados pelo seu joelho diminuindo as Forças 
Armadas e provocando instabilidade nos quartéis abafada por 
propagandistas de serviço.  
  
Foi dramático assistir na Assembleia da República como este 
ministro deu prova pública de que hoje, como dantes, os seus 
colaboradores e conselheiros militares lhe dizem aquilo que ele 
gosta de ouvir. 



  
É revoltante que o ministro da Defesa dê mostra de que a 
Constituição de 1976 não facilita o seu  trabalho mas consiga 
subir para receber honra dos militares que em parada 
juraram defender a Pátria perante a Bandeira que a Constituição 
protege. 
  
É grave, muito grave mesmo, que o Primeiro-Ministro e actual 
presidente do Conselho de Ministros ofereça aplauso a tal ministro 
da Defesa e ignore a carta anteontem aberta pela Associação dos 
Oficiais das Forcas Armadas que juntamente com as Associações 
dos Sargentos e das Praças têm vindo a exercer cidadania com 
distinção oferecendo generosos contributos para melhorar a 
situação precária das Forcas Armadas, contributos esses, malévola 
e invariavelmente ignorados pelos governantes. 
  
É preocupante o aparente silêncio do Chefe do Estado e 
Comandante Supremo das Forças Armadas. 
  
É assustador que tudo isto aconteça e dê oportunidade para 
arautos  espalharem rumores de que Generais pretendem rodear o 
General Eanes no próximo dia 25 de Novembro.  
 

 Para quê? Para salgar feridas? Para diminuir ainda mais o 
prestígio das Forcas Armadas?  

  
Às FA´s e seus  servidores bastará em cada  25 de Abril poder 
comemorar a madrugada libertadora de 1974 e a promulgação da 
Constituição de 1976 que juraram defender, juramento que 
honradamente observam e que não querem ver contrariado por 
ministros que teimam em não ouvir os tambores que rufam nos 
quartéis. 
  
Portugal e os Portugueses merecem melhores governantes, com 
sentido de Estado mais sabedoria e mais prudência, capazes de 
diminuir o drama, moderar a gravidade, entender a revolta e que 
nunca esqueçam que os seus compatriotas são seres humanos. 
Que governem! 
  
Se não sabem governar, demitam-se! 
 
  

Serafim da Silveira Pinheiro 
 

Capitão de fragata na situação de reforma  


